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Датум:

Факултет инжењерских наука Универзитета у 1<.рагујевцу објављује:
КОНКУРС
Број извршилаца:

1

За избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор, за научну област:
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

И

ИНЖЕЊЕРСКИ

МЕНАЏМЕНТ,

за

ужу

научну

област:

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, са пуним радним временом на одређено време од 5 (пет)
година или на неодређено време.

Општи

предуслов :

1<.андидат мора

да

испуњава

општи

предуслов у погледу

неосуђиваности

утврђен чланом

72 ставом 4 Закона о високом образовању.
Услови: VI 11 степен стручне спреме - научни назив доктора наука из научне области за коју се
наставник бира.
1<.андидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
висо1<ом образовању, Статута Универзитета у 1\рагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука
Универзитета у 1<.рагујевцу,

Правилника о критеријумима за

1<.рагујевцу,

начину

Правилника

о

и

поступ1<у

стицања

избор наставника Универзитета у

звања

и

заснивања

радног

односа

наст авника Универзитета у 1<.рагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним

областима Универзитета у 1<.рагујевцу.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

-

диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому
или уверење о претходно завршеним степенима студија у оригиналу или овереној копији;

-

оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;

-

биографију,

-

доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, ако

-

оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства,

-

списак стручних и научних радова, као и саме радове,

-

уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или

кандидат има педагошког искуства,

овереној 1<0пији

-

друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних
елемената за избор наставника.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандида т и су обавезни да
доставе и у електронској форми на компакт диску - цд-у у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената 1<оје кандидат доставља у току

поступка избора у звање (доступно на : https://www.kg.ac.rs/dokumeпti.php).

Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерС1<их наука,

34000

1<.рагујевац, Ул . Сестре Јањић бр. 6 са назнаком радног места, научне области и уже научне
области за коју се конкурише.

1<.онкурс остаје отворен 15 дана од дана објављива_ ња у публикацији "Послови" и на интернет

страници Факултета инжењерских наука Универзит~<r!t ~ 11tР.агујевцу и Универзитета у 1\рагујевцу.
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